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Výkaz pro výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě 2018













Vnitrostátní přepravy věcí s max. 4 různými místy nakládky/vykládky
 při jedné jízdě vozidla (soupravy) a technologické přepravy
Registrační značka (SPZ)
motorového vozidla
    







Poř. číslo jízdy
Datum zahájení jízdy
0dkud 
Hmotnost naložených věcí
Druh věcí (převládající)
Způsob balení
Třída nebezpeč-ných věcí
Kam
Hmotnost vyložených věcí
Ujeté km
Počet opakovaných stejných jízd
Způsob provozo-vání dopravy


výchozí kraj ČR




cílový kraj ČR

 



den
měsíc
číselník 1
v tunách na 1 des. místo
číselník 2
číselník 3
číselník 4
číselník 1
v tunách na 1 des. místo
 
*)
číselník 5






























































































































































































































*) Pokud se během dne vyskytnou stejné jízdy - tzn. shoduje se přepravní vzdálenost, místa nakládky a vykládky, druh i hmotnost věcí, uvedou se do jednoho řádku parametry jedné jízdy, tzn. průměrná hmotnost věcí a počet ložených km ujetých při jedné jízdě a do sloupce "Počet opakovaných stejných jízd" se uvede počet těchto jízd. Prázdné km se zapisují obdobným způsobem na následující řádek. Viz příklady 2,3.

Poř. číslo jízdy
Datum zahájení jízdy
0dkud 
Hmotnost naložených věcí
Druh věcí (převládající)
Způsob balení
Třída nebezpeč-ných věcí
Kam
Hmotnost vyložených věcí
Ujeté km
Počet opakovaných stejných jízd
Způsob provozo-vání dopravy


výchozí kraj ČR




cílový kraj ČR

 



den
měsíc
číselník 1
v tunách na 1 des. místo
číselník 2
číselník 3
číselník 4
číselník 1
v tunách na 1 des. místo
 
*)
číselník 5






































































































































































































































































































































*) Pokud se během dne vyskytnou stejné jízdy - tzn. shoduje se přepravní vzdálenost, místa nakládky a vykládky, druh i hmotnost věcí, uvedou se do jednoho řádku parametry jedné jízdy, tzn. průměrná hmotnost věcí a počet ložených km ujetých při jedné jízdě a do sloupce "Počet opakovaných stejných jízd" se uvede počet těchto jízd. Prázdné km se zapisují obdobným způsobem na následující řádek. Viz příklady 2,3.
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Vnitrostátní přepravy věcí s více než 4 různými místy nakládky/vykládky 
při jedné jízdě vozidla (soupravy), rozvozné a svozné okruhy
Registrační značka (SPZ)
motorového vozidla








Jízda vozidla (soupravy)
Rozvoz věcí
Svoz věcí
datum zahájení jízdy vozidla
výchozí kraj v ČR
cílový kraj 
v ČR
celkem ujeté kilometry při jedné jízdě nebo jednom rozvozném/ svozném okruhu
způsob provozo-vání dopravy
typ jízdy
celková hmotnost vyložených věcí
počet zastávek při všech vykládkách
druh věcí při rozvozu
způsob balení při rozvozu
třída nebez-pečných věcí při rozvozu
celková hmotnost naložených věcí
počet zastávek při všech nakládkách
druh věcí při svozu
způsob balení při svozu
třída nebez-pečných věcí při svozu
















den
měsíc
číselník 1
číselník 1
prázdné km
ložené km
číselník 5
číselník 6
v tunách na 1 des. místo
*)
číselník 2
číselník 3
číselník 4
v tunách na 1 des. místo
*)
číselník 2
číselník 3
číselník 4




















































































































































































*) jestliže  během rozvozného/svozného okruhu  dojde k více než 20 zastávkám zapište písmeno "M" (jako mnoho)


Jízda vozidla (soupravy)
Rozvoz věcí
Svoz věcí
datum zahájení jízdy vozidla
výchozí kraj v ČR
cílový kraj 
v ČR
celkem ujeté kilometry při jedné jízdě nebo jednom rozvozném/ svozném okruhu
způsob provozo-vání dopravy
typ jízdy
celková hmotnost vyložených věcí
počet zastávek při všech vykládkách
druh věcí při rozvozu
způsob balení při rozvozu
třída nebez-pečných věcí při rozvozu
celková hmotnost naložených věcí
počet zastávek při všech nakládkách
druh věcí při svozu
způsob balení při svozu
třída nebez-pečných věcí při svozu
















den
měsíc
číselník 1
číselník 1
prázdné km
ložené km
číselník 5
číselník 6
v tunách na 1 des. místo
*)
číselník 2
číselník 3
číselník 4
v tunách na 1 des. místo
*)
číselník 2
číselník 3
číselník 4


















































































































































































































































































































*) jestliže  během rozvozného/svozného okruhu  dojde k více než 20 zastávkám zapište písmeno "M" (jako mnoho)
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Mezinárodní přeprava věcí 
Registrační značka (SPZ)
motorového vozidla








Poř. číslo jízdy
Datum zahájení jízdy
0dkud
Země tranzitu
Hmotnost naložených věcí
Druh věcí (převláda-jící)
Způsob balení
Třída nebez-pečných věcí
Kam
Hmotnost vyložených věcí
Ujeté km
Způsob provozo-vání dopravy


v ČR kód kraje, v zahraničí kód státu 
v ČR proškrtnout, v zahraničí název města či obce nebo PSČ





v ČR kód kraje, v zahraničí kód státu 
v ČR proškrtnout, v zahraničí název města či obce nebo PSČ

 
 













 
 


den
měsíc
číselníky 1,7

číselník 7
v tunách na 1 des. místo
číselník 2
číselník 3
číselník 4
číselníky 1,7

v tunách na 1 des. místo
v ČR
v zahraničí
číselník 5



































































































































































Poř. číslo jízdy
Datum zahájení jízdy
0dkud
Země tranzitu
Hmotnost naložených věcí
Druh věcí (převláda-jící)
Způsob balení
Třída nebez-pečných věcí
Kam
Hmotnost vyložených věcí
Ujeté km
Způsob provozo-vání dopravy


v ČR kód kraje, v zahraničí kód státu 
v ČR proškrtnout, v zahraničí název města či obce nebo PSČ





v ČR kód kraje, v zahraničí kód státu 
v ČR proškrtnout, v zahraničí název města či obce nebo PSČ

 
 













 
 


den
měsíc
číselníky 1,7

číselník 7
v tunách na 1 des. místo
číselník 2
číselník 3
číselník 4
číselníky 1,7

v tunách na 1 des. místo
v ČR
v zahraničí
číselník 5


































































































































































































































































